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Slovo úvodom 
 

Tato príručka je prednostne určená vám – rodičom účastníkov programu AFS – 
štúdium v zahraničí. Mala by vám slúžiť ako sprievodca na vašej spoločnej ceste 
celým programom, a to nielen pred odchodom na program, v priebehu - pri po-

byte vášho dieťaťa v zahraničí, ale aj v období po návrate domov, ktoré AFS po-
važuje z hľadiska celkového prínosu pre účastníka za nie menej dôležité. 

 
Dlhodobá medzikultúrna výmena nie je pre nikoho ľahko získanou skúsenosťou a 

nie každý ju tiež dokáže úspešne a úplne zvládnuť a absolvovať. Prijmite preto 
túto príručku ako užitočný zdroj informácií, ktoré vám majú pomôcť porozumieť 
konkrétnym postupom a opatreniam organizácie AFS a lepšie pochopiť, čím v tú - 

ktorú chvíľu asi prechádza vaše dieťa. K úspešnému zvládnutiu tohto veľkého 
skoku do sveta a do života bude pre neho vaša chápavá pomoc a podpora „na 

diaľku“ bez pochyby veľmi dôležitá. 
 
 

AFS – profil organizácie 
 
Myslíme, že základné fakty o organizácii AFS, o jej histórii, poslaní a hlavných 

cieľoch sú vám v túto chvíľu už dostatočne známe. V tejto kapitole sa preto za-
meriame na charakteristiky a špecifiká organizácie AFS, ktoré považujeme za 

dôležité z hľadiska cieľov tohto dokumentu, zmienených  v úvode. 

 
 

AFS reflektuje globálnu realitu 
 
Ako celosvetová medzinárodná organizácia združuje AFS národné partnerské or-

ganizácie z viac ako v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. Každá táto organi-
zácia je plne zodpovedná za všetky aktivity AFS vo svojej krajine s tým, že všet-

ky záväzne zdieľajú spoločné základné hodnoty, ciele a normy organizácie – pos-
lanie, vzdelávacie ciele, programové štandardy a postupy. Všetky pracovné a 
partnerské vzťahy v samotnej organizácii nutne odrážajú a úplne rešpektujú špe-

cifickú kultúrnu a jazykovú rôznorodosť jej prostredia, čo platí ako pre vlastných 
dobrovoľníkov a zamestnancov, tak aj pre hostiteľské rodiny a hostiteľské školy. 

 
 

AFS je dobrovoľnícka organizácia 
 

Čo významným spôsobom odlišuje AFS od väčšiny  medzinárodných výmenných 
organizácií a agentúr, je jej dobrovoľnícky základ. Ako dobrovoľnícky zbor vodi-
čov poľných ambulancií – American Field Service – v dobe I. svetovej vojny 

vznikla a na tom istom princípe sa postupne rozvíjala až do dnešnej podoby, jed-
nej z najväčších dobrovoľníckych organizácií na svete. 

Pre účastníkov programov AFS a ich rodičov je dôležité vedieť, že tieto programy 
sú z väčšej časti zaisťované práve dobrovoľníkmi, ktorí vo svojom voľnom čase a 
bez nárokov na odmenu poskytujú všetkým účastníkom – študentom, hostiteľ-

ským rodinám aj hostiteľským školám – kvalifikovanú pomoc a podporu a kom-
pletne zaisťujú kmeňové aj doplňujúce programové akcie a aktivity. Pre účastní-
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kov programu v zahraničí predstavuje možnosť zapojiť sa do života miestnej ko-
munity dobrovoľníkov AFS unikátnu pridanú hodnotu, ktorá významným spôso-
bom ďalej obohacuje ich medzikultúrnu skúsenosť. 

 
 

Vzdelávacie ciele AFS 
 

“AFS je vzdelávacia, nie cestovná organizácia” – tak znie jeden zo sloganov, kto-
rými AFS ilustruje svoje priority a ciele, smerom k uchádzačom a k verejnosti. V 

súlade so svojím poslaním AFS organizácia orientuje svoju činnosť na globálnu 
výchovu a medzikultúrne vzdelávanie, a podľa toho tiež koncipuje formálny rá-
mec aj obsahovú náplň svojich kmeňových programov. Tieto programy nesledujú 

ciele čisto akademické alebo jazykové, hoci pravidelná školská dochádzka a po-
byt v hostiteľskej rodine sú ich neoddeliteľnou súčasťou, ale ich hlavnou úlohou 

je umožniť účastníkom dlhodobú, všestrannú a hlbokú skúsenosť zo života v od-
lišnej kultúre, ako neformálny a unikátny vzdelávací proces, a k tomu im zaistiť 
nevyhnutné a čo najvhodnejšie podmienky. 

 
 

Pred odchodom 
 
 

Predodchodové sústredenie 
 
Predodchodové sústredenie je neoddeliteľnou súčasťou každého programu AFS. 

Účasť na ňom je preto pre všetkých účastníkov povinná. Cieľom sústredenia je čo 
najlepšie pripraviť študenta na jeho dlhodobý pobyt v inom jazykovom a kultúr-
nom prostredí, ako aj na celkovo veľkú zmenu v jeho doterajšom živote. Každý 

študent bude predovšetkým v počiatočnej fáze programu čeliť mnohokrát pod-
statným kultúrnym rozdielom, zvykom a tiež možným problémom, ktoré doteraz 

väčšinou riešiť nemusel. Našou snahou je pripraviť študenta tak, aby si bol 
schopný  s nastolenými problémami čo najlepšie poradiť. 
Sústredenie organizačne zabezpečuje  národná kancelária AFS v úzkej súčinnosti 

s dobrovoľníkmi AFS, ktorí majú spolu na starosti program, náplň a priebeh celej 
akcie. Pozvánky s konkrétnymi organizačnými informáciami sú všetkým účastní-

kom zasielané v dostatočnom časovom predstihu pred plánovanou akciou. Tá 
prebieha vždy od piatka do nedele a koná sa spravidla v júni.  

Dôležitým cieľom celej prípravy je dať AFS študentom do rúk „nástroje“, ktoré im 
uľahčia pochopiť cudzie, odlišné kultúry, pomôžu im orientovať sa v konfliktných 
situáciách a umožnia im úspešne sa s nimi vyrovnať. “Ako na to” je študentom 

priblížené v priebehu sústredenia radom rôznych aktivít ako sú prednášky, vlast-
ná práca študentov, scénky modelované na najrôznejšie možné situácie, simulá-

cie, rozprávanie navrátilcov z programov, atď. Týmto všetkým chceme upozorniť 
na kultúrne rozdiely a ukázať, že existuje veľa interpretačných možností na rie-
šenie konfliktných situácií.  
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Predodchodové formality a náležitosti 
 
Návšteva lekára 
Prispôsobenie sa inej klíme a inému životnému štýlu môže klásť zvýšené nároky 

na zdravie študentov. Je preto žiadúce, aby sa každý účastník podrobil pred svo-
jím odchodom dôkladnej lekárskej prehliadke. Zvlášť odporúčame všetkým 

účastníkom absolvovať doma pred odchodom dôkladné vyšetrenie (a prípadné 
ošetrenie) zubné a očné, pretože bežná starostlivosť  o chrup a zrak nie je krytá 
zdravotným poistením programu AFS. Je potrebné si vyriešiť prípadné používanie 

vyrovnávatiek (neodporúčame odchádzať s fixnými vyrovnávatkami). Študenti, 
ktorí nosia okuliare, popr. kontaktné šošovky, by sa mali uistiť, že majú dosta-

točné silné dioptrické okuliare alebo šošovky a v každom prípade by si so sebou 
mali zobrať náhradné okuliare či šošovky. 
Prosíme tiež o skontrolovanie, či ste nám podali všetky aktuálne informácie o 

zdravotnom stave vášho dieťaťa. Od vyplnenia záväznej prihlášky už uplynula 
dlhšia doba a napr. cukrovka alebo alergie sa môžu objaviť nečakane. V prípade, 

že sa u dieťaťa objavili známky niektorej poruchy, či ochorenia, ktoré ste pred-
tým nepovažovali za dôležité, a preto ste ich neuviedli do prihlášky, mali by ste 
nám tieto nové skutočnosti dodatočne nahlásiť. Vyvarujete sa tým možných 

komplikácií po príchode vášho dieťaťa do hostiteľskej krajiny. 
 

Lieky 
Študenti, ktorí pravidelne užívajú akékoľvek lieky, musia mať od svojho lekára 
alebo lekárnika popis diagnózy v anglickom jazyku, vrátane doporučeného spô-

sobu dávkovania a prípadnej liečby. V prípade, že si študent so sebou berie lieky 
na celý rok, je nutné  informovať sa o colných podmienkach danej krajiny a mať 

pri sebe potvrdenie lekára, vrátane vysvetlenia a odôvodnenia užívania liekov. 
Študentky, ktoré z bežných alebo z terapeutických dôvodov užívajú antikoncepč-
né tabletky, si musia v každom prípade vziať dostatočný počet balení pre celú 

dobu pobytu v zahraničí. V mnohých krajinách nie je bežné, že dievčatá tejto 
vekovej skupiny užívajú taký druh antikoncepcie. V niektorých hostiteľských ro-

dinách tiež nemusia mať prílišné porozumenie s užívaním antikoncepcie vôbec. 
Preto sa rovnako odporúča hovoriť o tejto téme s kamarátmi a spolužiakmi zdr-
žanlivejšie. V hostiteľskej rodine odporúčame nemať antikoncepčné tabletky voľ-

ne položené na stole, ale mať ich odložené medzi vecami osobnej potreby.  
 

Očkovanie 
Určite odporúčame konzultáciu s lekárom, poprípade so špecialistom o doporuče-

nom očkovaní. Niektoré krajiny (konkrétne USA a Austrália) okrem toho striktne 
vyžadujú TB test. Svoje prípadné otázky týkajúce sa cestovania a očkovaní mô-
žete adresovať ktorejkoľvek Klinike cudzokrajných chorôb, ktoré sa nachádzajú 

v každom krajskom meste Slovenska.  
 

Cestovné doklady 
Všeobecne platí, že cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po ná-
vrate na Slovensko. Skontrolujte prosím včas vášmu dieťaťu  platnosť pasu a v 

prípade, že bude kratší ako 6 mesiacov od dátumu plánovaného návratu, roz-
hodne zaistite vystavenie nového pasu. Ďalej odporúčame, aby vaše dieťa malo 

pri sebe v každom prípade kópiu svojho pasu, vrátane kópie víza. V niektorých 
krajinách musia byť mladistvým pasy z technických a vízových dôvodov organi-
záciou odobraté. Pasy potom zostávajú v hostiteľskej kancelárii AFS po celú do-
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bu, či  po dobu nevyhnutne potrebnú. V týchto prípadoch študenti dostanú ofi-
ciálny náhradný dokument, poprípade identifikačnú kartu s povolením  tamojších 
úradov k pobytu a s informáciami o ich štatúte v hostiteľskej zemi. Napriek to-

mu, je v niektorých krajinách napr. pri výbere peňažnej hotovosti, či poštovej 
zásielky príslušnou inštitúciou vyžadované predloženie kópie platného víza. 

Do štátov EÚ nie je všeobecne pas potrebný. Napriek tomu, dôrazne odporúča-
me, aby každý študent pas mal, lebo sa často stáva, že študent má možnosť vy-
cestovať na dovolenku so svojou hostiteľskou rodinou aj mimo hostiteľskú krajinu 

a EÚ.  
 

Posúdenie postavenia štúdia na strednej škole v cudzine pre účely zdravotného a 
sociálneho poistenia 
Aby nedošlo k prerušenia zdravotného a sociálneho poistenia AFS študenta  mu-

síte dať vy, zákonný zástupcovia AFS účastníka, žiadosť na riaditeľstvo strednej 
školy vášho dieťaťa. Ide o žiadosť o absolvovanie časti štúdia na obdobnej stred-

nej škole v zahraničí – tlačivo žiadosti dostanete na predodchodovom sústredení 
alebo mailom. V prípade ak riaditeľstvo takúto žiadosť odmietne, môžete dať žia-
dosť o prerušenia štúdia. V tomto prípade ale kmeňová škola ohlási prerušenie 

štúdia zdravotnej a sociálnej poisťovni.  To by znamenalo zmenu štatútu študen-
ta na štatút samoplatcu. V tom prípade je potrebné:  

• Aby si vaše dieťa čo možno najskôr po nástupe na zahraničnú školu 
vyžiadalo a poslalo vám potvrdenie o štúdiu podľa pokynov minister-

stva školstva. 
• Na základe tohto potvrdenia treba potom aby ste vyplnili a podali na 

ministerstvo školstva formulár Žiadosť o posúdenie postavenia štúdia 

na strednej škole v cudzine pre sociálne účely a účely zdravotného po-
istenia. 

• kladné rozhodnutie ministerstva treba následne predložiť príslušnej 
zdravotnej a sociálnej poisťovni. 

Apelujeme na vás, aby ste týmto krokom venovali zvýšenú pozornosť a všetko 

potrebné ruka v ruke s vaším dieťaťom zariadili čo najskôr po jeho odchode, lebo 
spätné potvrdenie vystaviť nie je možné.  

 
Vaša dostupnosť 
Záverom tejto časti vás prosíme, aby ste sa v období pred odchodom vášho die-

ťaťa usilovali o vašu priebežnú telefonickú a pokiaľ možno aj e-mailovú dostup-
nosť. Je to pre všetky zúčastnené strany mimoriadne dôležité. Odporúčame vám 

rovnako plánovať prípadnú spoločnú dovolenku s ohľadom na nevyhnutnosť za-
riaďovania predovšetkým vízových formalít v priebehu niekoľkých týždňov pred 
odchodom na AFS program. V prípade akýchkoľvek zmien vo vašich kontaktných 

údajoch, láskavo kontaktujte kanceláriu AFS, za čo vám vopred ďakujeme. 

 
 

Balenia batožiny 
 
Každý študent, ktorý odchádza na program do zahraničia, dostane konkrétne in-

formácie o odlete, vrátane povolenej hmotnosti batožiny. Pre väčšinu študentov 
bude veľmi náročné predstaviť si odchod na celý rok s batožinou, ktorá môže mať 

len 20 kg. Preto prosíme, zvážte dôkladne, čo si vaše dieťa zabalí. Odporúčame 
veci skutočne dôležité a pre danú krajinu vhodné. K tomu účelu si zaistite čo 
možno najviac informácií o podnebí v krajine, kam vaše dieťa pocestuje a najlep-
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šie po dohode s hostiteľskou rodinou vyberte vhodnú obuv a predovšetkým teplé 
oblečenie, ktoré váži najviac a v hostiteľskej krajine nemusí byť najlacnejšie. Po-
čítajte tiež s tým, že vaše dieťa bude potrebovať nejaký čas na zorientovanie sa, 

kým navštívi akékoľvek nákupné centrum a doplní si nutný šatník. Odporúčame 
teda zabaliť len to skutočne najnutnejšie – na dobu cca 2 mesiacov. Nie je ani 

reálne predpokladať, že veci, ktoré si so sebou vaša ratolesť odvezie, bude pou-
žívať celý rok. Študenti na programe sa budú chcieť začleniť medzi rovesníkov 
a z tohto dôvodu si kúpia oblečenie, ktoré je medzi študentami v hostiteľskej 

krajine moderné. Taktiež z dôvodu zmeny váhy si budú musieť mnohí študenti 
zaobstarať nové oblečenie. Pripravte sa na to, že po návrate budú v batožine 

úplne nové veci. 
Všetkých rodičov dôrazne vyzývame, aby dohliadli na dodržiavanie maximálne 
dovolenej váhy batožiny, ako je uvedené v pokynoch pre vašu destináciu. Leteckí 

prepravcovia sú v súčasnosti v tomto ohľade úplne nekompromisní, cena za prí-
padnú nadváhu môže byť od 15,- Eur za 1 kg nadváhy.  

Nejedná sa však len o financie: väčšina študentov bezprostredne po prílete do 
hostiteľskej krajiny buď spoločne s ostatnými študentmi odchádza na miesto ko-
nania popríchodového sústredenia, alebo rovno pokračuje ďalej do miesta bydli-

ska svojej hostiteľskej rodiny. Organizácia príletu študentov je jedna z najnároč-
nejších programových akcií v činnosti AFS a nie je v silách dobrovoľníkov ani za-

mestnancov pomáhať s nadrozmernou batožinou. Celá cesta je pre všetkých 
veľmi náročná a starosť o batožinu je zodpovednosť každého jednotlivca.  

Čo si určite zobrať so sebou!!! 
• kvalitnú obuv 
• zimné oblečenie 

• základné hygienické potreby 
• 1 spoločenské oblečenie 

Jediné, čo na záver k tomuto bodu vrele odporúčame, nad rámec nevyhnutného, 
sú drobné darčeky pre členov hostiteľskej rodiny. 

 
 

Čakanie na hostiteľskú rodinu 
 

Najväčšia a najdôležitejšia otázka z vašej strany sa týka hostiteľskej rodiny: Kde 
hostiteľská rodina býva? Koľko členov má? Aké má záujmy? 
Všetci študenti by mali poznať svoju hostiteľskú rodinu čo možno najskôr pred 

odchodom do hostiteľskej krajiny. Stáva sa však, že niektoré hostiteľskej rodiny 
a tiež školy sa k hosťovaniu zahraničného študenta rozhodnú tesne pred nástu-

pom študenta na AFS program. Sme si vedomí, aká zložitá môže táto situácia byť 
nie len pre študenta samotného, ale aj pre celú vašu rodinu. V týchto individuál-
nych prípadoch sme s rodičmi v úzkom kontakte a priebežne ich o situácii infor-

mujeme. Nie je v žiadnom prípade možné, aby študent odchádzajúci na program 
nemal informáciu o tom, kde bude umiestnený. 

Študenti, ktorí nie sú ešte krátko pred odchodom umiestení, sa často pýtajú: “Čo 
je na mne také zlé, že ma nikto nechce?” Buďte kľudní, v žiadnom prípade to ne-
záleží na len na osobe študenta! Existujú síce prípady, v ktorých sa umiestnenie 

do hostiteľskej rodiny môže skomplikovať napríklad diétnymi reštrikciami alebo 
stravovacími zvyklosťami študenta, prípadne zdravotným obmedzením (prevažne 

alergiou na domácich miláčikov), alebo možno tiež nie práve najlepším prospe-
chom. V mnohých prípadoch už existuje rodina, ktorá by študenta prijala, ale 
chýba umiestnenie na škole.  Sú napríklad prípady, kedy sa kompetentná osoba 
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vracia z dovolenky len dva týždne pred začiatkom školského roku. Môže sa tiež 
stať, že škola preferuje prijatie študenta so špeciálnym zameraním. V týchto prí-
padoch sa zase v danej lokalite musí vyhľadať vhodná hostiteľská rodina, čo nie-

kedy môže byť pomerne zložité. Hostiteľská rodina má v zásade právo rozhodnu-
tia o výbere študenta v súlade so svojimi preferenciami, a môže tak mať prianie 

hosťovať chlapca z Rakúska, a nie dievča z Brazílie, čo však zase nemusí zodpo-
vedať požiadavkám jedinej dostupnej školy. V tomto prípade musí AFS nájsť no-
vú hostiteľskú rodinu. Stáva sa len veľmi zriedka, že hostiteľská rodina odstúpi 

od rozhodnutia hosťovať z osobných dôvodov (väčšinou pri závažnej zmene ro-
dinnej situácie), AFS potom musí veľmi promptne nájsť novú hostiteľskú rodinu. 

Existuje skutočne veľa rôznych dôvodov, kvôli ktorým dochádza k neskorému 
umiestneniu študenta, a preto vás chceme poprosiť, aby ste túto otázku svojmu 
dieťaťu vyjasnili, aby sa predišlo jeho prípadným pochybnostiam o sebe samom. 

 

 

Výber hostiteľskej rodiny 
 
Výber hostiteľskej rodiny je vždy výhradnou kompetenciou  organizácie AFS v 

hostiteľskej krajine. Väčšina hostiteľských rodín má s AFS už určitú skúsenosť z 
minulosti. Buď sa rodičia pred rokmi sami niektorého programu AFS zúčastnili, 
alebo naň vyslali svoje dieťa. Sú dobrovoľníci, ktorí majú už skoršiu hostiteľskú 

skúsenosť. Veľa ľudí z radov širšej verejnosti má tiež povedomie o AFS z médií 
alebo z najrôznejších náborových prostriedkov, akcií a aktivít a chcú na vlastnej 

koži poznať hostiteľskú skúsenosť. 
Všetky hostiteľské rodiny musia rovnako tak ako študent vyplniť záväznú prihláš-
ku, v ktorej je priestor na základné a dôležité informácie. V nej majú možnosť 

opísať celkovú rodinnú situáciu a bežný život rodiny. Svoje miesto v nej má aj 
predstava rodiny o ich budúcom novom rodinnom členovi.  

Každá nová nastupujúca hostiteľská rodina AFS sa musí podrobiť tzv. pohovoru, 
čo je osobný pohovor, vedený ideálne so všetkými členmi hostiteľskej rodiny 
spoločne v ich domove. Tento, tzv. pohovor majú na starosti prevažne skúsení 

dobrovoľníci, poprípade zamestnanci AFS. Ich hlavnou úlohou pri tom je zistiť a 
posúdiť celkovú rodinnú situáciu, ako aj motiváciu a predpoklady k hosťovaniu 

zahraničného študenta. Vykonávateľ vypracuje tzv. správu z pohovoru, ktorá je 
interným dokladom AFS medzi hostiteľskou a vysielajúcou krajinou. Hostiteľská 
krajina musí vždy túto správu zaslať do kancelárie AFS vysielajúcej krajiny, ktorá 

si v prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností môže u hostiteľskej orga-
nizácii vyžiadať jej doplnenie. 

Vlastné umiestňovanie študentov prebieha podľa štruktúry jednotlivých AFS or-
ganizácií buď na štátnej, regionálnej, či na miestnej úrovni. Snahou AFS je vždy 
nájsť hostiteľskú rodinu, ktorej  profil bude v čo najväčšom súlade s profilom 

konkrétneho študenta, pri maximálnom možnom rešpektovaní vzájomných prefe-
rencií, požiadaviek, či výhrad. Za súlad nie je pri tom považované to, že všetky 

záujmy obidvoch  strán sú identické, alebo že hostiteľská rodina viac menej zod-
povedá rodine vlastnej. Nemusí byť napr. vždy rešpektovaný ohľad na prianie 
študenta mať súrodencov v rovnakom veku alebo byť umiestnený vo veľkom 

meste. Oveľa viac znamená, aby  umiestnením boli vytvorené základné predpo-
klady pre to, aby dlhodobé súžitie oboch strán bolo funkčné a viedlo k vzájom-

nému obohateniu. To sa stáva často práve vďaka tomu, že človek pozná úplne 
odlišné životné štýly a názory a prispôsobí sa nezvyčajnému životnému rytmu.   
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Je dobré si uvedomiť, že nejde o to, aby vaše dieťa zvládalo v hostiteľskej krajine 
a s hostiteľskou rodinou tie isté alebo podobné situácie ako doma, ale o to, dať 
vášmu dieťaťu možnosť sa vďaka tejto zmene ďalej rozvíjať.  

Hostiteľské rodiny sú verným obrazom spoločenských pomerov hostiteľskej kraji-
ny a môžu mať rozličnú štruktúru. Vedľa  “tradičných” rodín, rodín s obidvoma 

rodičmi a viac deťmi, väčšinou v podobnom veku ako je vaše dieťa, sú tiež hosti-
teľské rodiny s rodičom samoživiteľom, rodiny s malými deťmi, bezdetné páry aj 
rodičia starší, ktorých deti sa už akokoľvek osamostatnili. Výnimkou medzi hosti-

teľmi AFS však nie sú ani osamelo žijúce osoby, v niektorých krajinách sa dob-
rými hostiteľmi stávajú aj partnerské páry rovnakého pohlavia. V tomto prípade 

však ide o neštandartné umiestnenie pri ktorom sa vyžaduje písomný súhlas na-
turálnych rodičov.  
Väčšina rodín pochádza zo strednej spoločenskej vrstvy. V krajinách s nízkymi 

priemernými príjmami hostia skôr ľudia z vyšších spoločenských tried. V Latin-
skej Amerike a niektorých ázijských krajinách majú rodiny často slúžky. Vo všet-

kých krajinách bez rozdielu sa väčšina umiestnení uskutočňuje v menších či 
stredne veľkých mestách. 
Dôvody rozhodnutia rodiny prijať medzi seba zahraničného študenta môžu byť 

tak rozličné, ako sú dôvody výmenného študenta, prečo sa rozhodol práve do 
danej krajiny vycestovať. V prvom rade je to iste zvedavosť, poznať niekoho z 

odlišnej kultúrnej oblasti. Často však hrajú dôležitú úlohu aj iné motívy ako napr. 
vďačnosť za to, že vlastné dieťa alebo samotný rodič sa mohol zúčastniť progra-

mu v zahraničí, prianie mať doma trochu viac života, lebo vlastné deti sú už mi-
mo domov, poznanie novej kultúry, zlepšiť sa v cudzích jazykoch, spoločenská 
prestíž a ešte mnohé ďalšie. Týmto vidíme každú motiváciu ako oprávnenú – 

rozhodujúce pre úspech je vlastná ochota obidvoch strán si na seba navzájom 
zvyknúť a získať spoločné zážitky. 

 
AFS umiestňuje študentov do troch základných typov hostiteľských rodín: 

• Permanent host family/Permanentná hostiteľská rodina 

Hostiteľská rodina prijíma študenta od samého začiatku a na celú dobu 
programu. Variantom môže byť rozhodnutie hostiť „len“ jeden polrok s 

tým, že druhý polrok hostí iná, niekedy spriatelená rodina v blízkosti, 
bez zmeny školy (“2-family concept”). 

• Temporary host family/Dočasná hostiteľská rodina 

Hostiteľská rodina z kapacitných dôvodov príjme študenta na kratšiu 
dobu (2 – 3 mesiace) v úvodnej časti programu, po ktorej nasleduje 

prechod do permanentnej rodiny. 
• Welcome family/Uvítacia hostiteľská rodina 

Hostiteľská rodina príjme študenta na nevyhnutne potrebnú dobu bez-

prostredne po prílete. Prevažne sa jedná o rodiny AFS dobrovoľní-
kov alebo priamo hostiteľské rodiny, ktoré AFS v týchto prípadoch po-

máhajú. Toto umiestenie je prevažne uplatnené v prípade, keď hosti-
teľská rodina, ktorá prijíma študenta na celú dobu programu, je v dobe 
príchodu študenta na dovolenke. 

Záverom kapitoly by sme chceli zodpovedať na otázku, ktorá trápi mnohých na-
turálnych rodičov. “Môžeme pred odchodom dieťaťa hostiteľskú rodinu navštíviť?” 

Hostiteľskú rodinu, ktorá si vybrala vaše dieťa a má záujem sa oň niekoľko 
ďalších mesiacov starať môžete samozrejme kontaktovať, lepšie povedané, vzá-
jomný kontakt oboch rodín pred odchodom je vrele odporúčaný a je len ku pro-

spechu. V žiadnom prípade však nemôžeme súhlasiť s návštevou. Chápeme oba-
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vy, ktoré pred odchodom väčšinu rodičov trápia, ale skúste sa na to pozerať z 
druhej strany. Keby ste sa vy  rozhodli k hosťovaniu študenta a pred jeho prí-
chodom by vás chcela “vidieť” jeho rodina. Nielenže to väčšina hostiteľských ro-

dín môže chápať ako nedôveru, ale je tiež otázkou, čo by sa stalo, keby sa rodi-
čom nepáčil váš domov a nakoniec možno vy samotní? 

 

 

Cesta do hostiteľskej krajiny 
 

Podľa medzinárodných štandardov AFS, cestujú študenti do hostiteľskej krajiny a 
späť vždy lietadlom a výhradne pravidelnými linkami. Výnimkou sú veľmi blízke 

destinácie, kedy sa uprednostňuje pozemná doprava, prevažne vlaky. Za transfer 
z miesta bydliska na letisko M.R.Štefánika/Bratislava alebo Schwechat/Viedeň, 
pri odlete ako aj pri prílete z AFS programu ste zodpovední vy. Vysielajúca kan-

celária AFS musí rešpektovať termíny príletov a odletov určené  kanceláriou AFS 
v hostiteľskej krajine. Nejedná sa len o vaše dieťa, ale o cca 13 000 študentov, 

ktorí sa každoročne programov AFS zúčastňujú. Organizácia príletov aj odletov je 
veľmi náročná, a preto je dôležité, aby všetci partneri AFS boli v zhode a rešpek-

tovali miesta, termíny a vo väčšine prípadov aj časové rozdiely. Zmena letenky 
na iné letisko preto bohužiaľ nie je možná.     
Kancelária AFS vždy zabezpečí dopravu do a z hostiteľskej krajiny. Odletové in-

formácie sú všetkým študentom zasielané v dostatočnom časovom predstihu 
pred odchodom na program. Pretože sa jedná o dlhodobý pobyt, niekedy sa stá-

va, že rezervačný systém nie je schopný zarezervovať presné dátumy odchodov 
z programu a na letenke vášho dieťaťa sa môže objaviť dátum aj o niekoľko me-
siacov skôr, ako stanovuje cestovný plán programu. AFS spiatočné rezervácie 

priebežne sleduje a ako náhle je možné ich do systému zadať, ihneď sa termíny 
zmenia na správne dátumy.  

Slovenskí študenti väčšinou odlietajú z viedenského letiska Schwechat a to 
z dôvodu väčšej ponuku možných letov a tým zníženým množstvom prestupov. 
Odlety do jednotlivých hostiteľských krajín sú naplánované na rôzne dni 

v rozmedzí viac ako 1 mesiaca. Z tohto dôvodu nie je možné, aby bol AFS za-
mestnanec alebo dobrovoľník pri odbavení každého študenta na letisku Schwe-

chat. V prípade krízovej situácie na letisku nás kontaktujte na našom tzv. poho-
tovostnom telefóne.   
Väčšina prestupných destinácií (u letov s prestupmi) je v krajinách, kde rovnako 

pôsobí AFS. V takom prípade sme v úzkom kontakte s každou príslušnou miest-
nou kanceláriou AFS a v prípade akejkoľvek komplikácie sa na danú kanceláriu 

môžeme obrátiť.  
Po prílete do hostiteľskej krajiny na študentov čaká personál a dobrovoľníci AFS, 
ktorí sú viditeľne označení a každého študenta odprevadia buď na miesto sústre-

denia alebo na transfer do jeho hostiteľskej rodiny. Transfery z miesta príletu 
priamo do hostiteľskej rodiny sú sprevádzané dobrovoľníkom alebo kontaktnou 

osobou AFS.  
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Dobré alebo menej dobré obdobia v priebehu 
roka 

 
 

Hlavne nepanikáriť 
 
Tí z vás, ktorí ste čítali knihu Douglase Adama “Stopárov sprievodca galaxiou”, 

vedia najzákladnejšiu radu pre návštevníkov inej planéty: „Len žiadnu paniku!“ 
Vaše dieťa síce necestuje na Alphu Centauri, ale aj počas pobytu v “obyčajnom” 

zahraničí môžu nastať situácie, ktoré sú pre tretiu osobu,  ktorou ste po odchode 
dieťaťa tiež vy, rodiča, ťažko odhadnuteľné. Rok v zahraničí neprebieha pre väč-
šinu študentov len harmonicky, nezriedka prechádzajú aj veľmi zložitými situá-

ciami. Vás, rodičov, by sme v tom prípade chceli poprosiť, aby ste zachovali pri 
vzniknutých situáciách chladnú hlavu a riešenie problému prenechali vášmu die-

ťaťu v zahraničí a samozrejme ľudom z miestnej organizácie AFS, ktorí pomáhajú 
študentom tieto situácie čo najlepšie zvládnuť. Vaše dieťa sa vydalo poznať niečo 
úplne nové. Nie je to žiadna dobrodružná cesta, pri ktorej človek nazbiera čo 

najviac turistických dojmov, ale ide o život v inej krajine, kde sa ocitne v novej, 
veľakrát výrazne odlišnej kultúre, čo nie je vôbec jednoduché. 

Niektorí študenti sú ihneď po príchode tak ubití všetkými novými dojmami, že tak 
povediac strácajú odvahu, vlastnú guráž a začína im byť smutno. V tomto prípa-

de nám zavolajte, a lepšie radšej o dva dni skôr ako o deň neskôr. Keď už vaša 
ratolesť sedí pred zabaleným kufrom a chce ísť domov, je všetko viac zložitejšie. 
V úzkej spolupráci s hostiteľskou rodinou, s kontaktnými osobami, AFS zamest-

nancami a v neposlednom rade tiež s vami, sa môže takáto prekážka väčšinou 
úspešne prekonať. Možno vás v tomto prípade požiadame, aby ste kontakty s 

vašim dieťaťom obmedzili natoľko, aby sa mohlo lepšie sústrediť na miestne pro-
stredie a dokázalo prijať kvalifikovanú pomoc zo strany AFS ľudí, prípadne aj 
špecializovaných odborníkov. 

Všeobecne sa dá povedať, že začiatok je najzložitejší. Prevláda pocit dezorientá-
cie, jazykovej bariéry, únavy a túžby po domove. Nie je to pravidlom, ale u väč-

šiny študentov AFS tieto faktory prevládajú v prvých dvoch až troch mesiacoch. 
Koniec tohto zoznamovacieho obdobia sám študent väčšinou ani nepozná. Plynu-
le prejde do rytmu denného stereotypu. Začne rozumieť a mnohokrát aj premýš-

ľať v hostiteľskom jazyku, bez toho, aby si to uvedomil. Zvláda lepšie výuku v 
škole, začína nadväzovať priateľstvá, a táto fáza sa pomaly presúva do podoby 

“všedného dňa”, ako ho poznáme z domu. Vtedy, vaše dieťa začína zažívať bežné 
radosti, ale aj starosti všedných dní. Najlepšie sa to dá poznať na intenzite ko-
munikácie s vlastnou rodinou a priateľmi v domovskej krajine, ktorá má postup-

ne klesajúcu tendenciu.  
Dôležité je pripomenúť si, že hostiteľskí rodičia môžu byť v niečom prísnejší ako 

vy, a hlavne inak ako sú vaše deti zvyknuté. Obzvlášť dievčatá sú v mnohých 
krajinách „ochraňované“. Hostiteľskí rodičia tiež často očakávajú, že ich autorita 
bude akceptovaná bez zvyčajného “PREČO?”, a budú túto vec brať úplne auto-

maticky. O dôvodoch rodičovských rozhodnutí sa spravidla nebude príliš, alebo 
vôbec diskutovať. V mnohých krajinách je náš, trochu voľnejší spôsob života u 

mladých ľudí tejto vekovej kategórie nepredstaviteľný a naši študenti prijímajú 
túto situáciu často ako obmedzovanie a ako krok späť. Neskôr však väčšinou zis-
tia, že táto ich rola v rodine je, tam kde teraz sú, jednoducho len iná. 
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Emocionálne poklesy behom roka môžu byť znázornené na klasickej “U-krivke”. 
Na začiatku je znázornený čas prvotného nadšenia, v ktorom je všetko nové a 
zaujímavé. Nasleduje fáza kultúrneho šoku, v ktorom prevažuje dezilúzia. Od 

tohto najnižšieho bodu sa potom začína odvíjať vzostupná fáza, v ktorej si štu-
dent už postupne stále viac zvyká na hostiteľskú kultúru. Táto krivka je do istej 

miery individuálna, to znamená, že môže vyzerať u každého – väčšinou v závis-
losti na situácii v rodine – trochu ináč. 

 
Vy, ako rodičia svojho dieťaťa, budete musieť čeliť v priebehu AFS programu 
vášho dieťaťa tomuto problému na diaľku a ocitnete sa tak v nezvyklej úlohe. 

Doma ste mohli svojmu dieťaťu pri starostiach v škole, či s kamarátmi kedykoľ-
vek poradiť (alebo aspoň ste si to mohli myslieť), zatiaľ čo behom roka, ktorý 
vaše dieťa trávi v zahraničí, je to len ťažko možné. Správne posúdiť situáciu, v 

ktorej sa vaše dieťa práve nachádza, bude pre vás veľmi zložité. A to predovšet-
kým kvôli vzdialenosti, neznámym osobám v jeho bezprostrednom okolí a kul-

túrnym rozdielom. Navyše sa váš potomok bude pod vplyvom nového okolia a 
nových skúseností správať ináč, možno takým spôsobom, na aký ste u neho do-
posiaľ neboli zvyknutí. AFS program je dobou, kedy na sebe mladý človek inten-

zívne pracuje (bez toho, aby si to väčšinou uvedomoval). Mení sa, učí sa prispô-
sobiť novému prostrediu a okolnostiam. Pravdepodobne po prvý krát v živote sa 

bude musieť vaše dieťa zásadnejším spôsobom a často samo rozhodovať a niesť 
tiež za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Môžete svojmu dieťaťu vlastne po-
môcť len tým, že mu prejavíte svoju dôveru v jeho schopnosti. Pokiaľ by sa na 

vás vaše dieťa obrátilo s problémami, ktoré má napr. s hostiteľskou rodinou, 
chceli by sme vás požiadať, aby ste ho odkázali na jeho kontaktnú osobu, dobro-

voľníkov alebo zamestnancov AFS v hostiteľskej krajine. Tí môžu pomôcť, len 
pokiaľ sú o problémoch informovaní. Problém často prestáva byť tak závažný, 
keď ho máme možnosť prediskutovať a riešiť s niekým priamo na mieste kde 

vznikol. 
Niektorí mladí ľudia sa necítia vo svojej hostiteľskej rodine dobre, chcú to ale vy-

držať, pretože nechcú sklamať hostiteľskú rodinu, alebo chcú sami sebe dokázať, 
že to zvládnu. Pokiaľ by ste spozorovali tieto tendencie u vášho dieťaťa, alebo by 
ste nadobudli dojem, že vaše dieťa si nevie rady, obráťte sa prosím na nás, aby 

sme mohli informovať kolegov z hostiteľskej krajiny. Tiež pokiaľ budete mať po-
cit, že vaše dieťa vzniknutú situáciu nezvláda alebo vy neviete, ako situáciu po-

súdiť, mali by ste sa spojiť s kanceláriou AFS. Sme tu tiež pre to, aby sme vám 
sprostredkovali komunikáciu s hostiteľskou krajinou, a aby sme sa postarali o to, 
že sa vášmu dieťaťu v hostiteľskej krajine dostane náležitej podpory a pomoci, 

ktorú bude potrebovať. Pre prípad, že vy sami by ste mali akékoľvek nejasnosti, 
či boli nespokojní, budeme rovnako radi, keď sa na nás kedykoľvek obrátite. Pro-
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síme však – nevolajte do kancelárie AFS  v hostiteľskej zemi a nekontaktujte za-
hraničných dobrovoľníkov! Títo zamestnanci ani dobrovoľníci nie sú, ani nemôžu 
byť pripravení na kontakt s rodičmi výmenných študentov z cca 60 krajín sveta a 

boli by tak či tak nútení odkázať vás na slovenskú AFS kanceláriu. 
Pokiaľ chcete priamo komunikovať s hostiteľskými rodičmi a riešiť s nimi niektoré 

problematické situácie, berte prosím do úvahy, že hostiteľskí rodičia s vami s 
najväčšou pravdepodobnosťou budú prípadné problémy preberať veľmi zdržanli-
vo. V mnohých krajinách sveta je náš otvorený a priamy prístup k riešeniu prob-

lémov neobvyklý. Problémy a kritika sú často “zabalené” do stráviteľnej formy. 
Okrem toho nie je pre hostiteľských rodičov ľahké vyslovovať sa kriticky o vašom 

synovi/dcére (či by už bola kritika na mieste alebo nie). 
 
Najdôležitejšími schopnosťami pre absolvovanie úspešného výmenného roka sú 

pripravenosť vzájomne sa poznávať, akceptovať druhého so všetkými jeho 
vlastnosťami a dôverovať mu. Pokiaľ niektoré z týchto schopností v priebehu roka 

chýbajú na strane študenta, či hostiteľskej rodiny, dochádza k problémom. Jazy-
kové problémy a kultúrne rozdiely situáciu práve neuľahčujú. Takmer vo všet-
kých problémových prípadoch platí, že vina nie je len a len na jednej strane – 

skôr sú to maličkosti, nedorozumenia a nevyslovená zlosť, ktoré niekedy vedú k 
vzájomnej strate dôvery a postupne stále zložitejším situáciám. V takých prípa-

doch sa pokúšajú miestni AFS dobrovoľníci alebo zamestnanci sprostredkovať 
asistované rozhovory medzi študentom a hostiteľskou rodinou a spoločne hľadajú 

ďalšie spôsoby, ako dobre spolu vychádzať. Pokiaľ sa ale – ani s profesionálnou 
pomocou – nedarí nájsť vhodné riešenie, dôjde k zmene hostiteľskej rodiny. Pod-
ľa konkrétnej situácie potom dochádza k tomu, že buď študent opustí hostiteľskú 

rodinu okamžite a je umiestený v novej (eventuálne z časových dôvodov v pre-
chodnej) hostiteľskej rodine, alebo zostáva v rodine pôvodnej na nevyhnutnú 

dobu, kým je pre neho zaistená nová hostiteľská rodina (samozrejme, pokiaľ je 
ďalší pobyt študenta v pôvodnej rodine prijateľný pre obe strany). Čo môžete v 
takomto prípade urobiť vy, ako jeho rodičia? Pokiaľ vaše dieťa mení hostiteľskú 

rodinu, bolo by milé, keby ste rodine, z ktorej dieťa odchádza, poslali poďakova-
nie. Koniec koncov je to práve prvá hostiteľská rodina, ktorá  vôbec výmenný rok 

vašej ratolesti umožnila a mala dobrú vôľu vaše dieťa prijať. Hostiteľské rodiny 
prijímajú AFS študenta dobrovoľne a bez akejkoľvek finančnej podpory, a tiež pre 
túto rodinu je isté sklamanie, pokiaľ  sa spoločný život so študentom nevyvíjal 

podľa ich predstáv. Vaše poďakovanie a možno prosba o porozumenie v prípade 
nesprávneho správania vášho dieťaťa majú veľkú váhu. Každá zmena hostiteľskej 

rodiny je mincou o dvoch stranách a verzia vášho dieťaťa je len jedna z nich. 
 
Neexistuje žiadne obmedzenie, koľkokrát študent môže zmeniť hostiteľskú rodi-

nu. Pokiaľ je ale zrejmé, že študent nie je schopný dlhodobo a úspešne sa začle-
niť do žiadnej hostiteľskej rodiny (alebo školy), môže hostiteľská organizácia AFS 

účasť takého študenta na programe predčasne ukončiť. Chceli by sme vám tiež 
na tomto mieste odporučiť, aby ste sa v priebehu programu zúčastnili schôdzok 
pre rodičov a iných AFS aktivít. Na týchto akciách máte možnosť stretnúť sa s 

ostatnými rodičmi, ktorých deti trávia rok v zahraničí, s hostiteľskými rodičmi 
zahraničných študentov na Slovensku aj s AFS dobrovoľníkmi, ktorí sú kľúčovými 

uskutočňovateľmi programu u nás aj v zahraničí. Výmena skúseností s ostatnými 
rodičmi často významne pomôže ďaleko lepšie pochopiť situáciu vlastného dieťa-
ťa v hostiteľskej krajine. 
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Všetci spolupracovníci AFS majú záujem na tom, aby sa vášmu dieťaťu darilo čo 
najlepšie  a všetci sa tiež snažia pomôcť riešiť jeho prípadné medziľudské, škol-
ské aj akékoľvek iné problémy. Riešenia mnohokrát nie sú jednoduché, pretože 

pri tom musíme citlivo zohľadňovať ako potreby a záujmy výmenného študenta, 
tak aj hostiteľskej rodiny a školy.  

Nie len výmenní študenti majú svoje očakávania, majú ich, a to oprávnene, aj 
jednotlivci, hostiteľské rodiny, školy, učitelia... Často ani nie sú všetci zúčastnení 
schopní svoje očakávania jasne vyjadriť, o to zložitejšie je potom vyhovieť všet-

kým stranám súčasne. Študentka, ktorá strávila svoj výmenný rok v Paraquaji, 
to vyjadrila nasledovne:  

 
„Je to výzva zvyknúť si na niečo úplne iné, vyrovnať sa s tým, čo je mi ponúkané 
a predovšetkým zabudnúť na svoje hodnoty a snažiť sa porozumieť hodnotám 

ľudí v hostiteľskej krajine.“ 

 
 

Starostlivosť a podpora v hostiteľskej krajine 
 

Pravdepodobne ste už veľa počuli o dobrovoľníkoch AFS a možno ste niektorých z 
nich spoznali aj osobne. Aj tak by sme vám radi trochu viac priblížili ich prácu  a 
vysvetlili vám, akou formou bude prebiehať podpora vášho dieťaťa v hostiteľskej 

krajine. 
AFS v Slovenskej republike je pomerne mladá organizácia, napriek tomu, že jej 

história, začína v roku 1947, kedy sa naši študenti po prvý krát zúčastnili vý-
menného programu v USA, bola násilne a dlhodobo pretrhnutá obdobím komu-
nizmu.  

AFS je jedinečná okrem iného tým, že jej činnosť zaisťujú predovšetkým dobro-
voľníci, ktorí sú zapálení pre to, čo je  hlavným poslaním AFS – prostredníctvom 

medzikultúrneho vzdelávania chcú pomáhať šíriť vzájomné porozumenie medzi 
kultúrami, národmi, krajinami. Štruktúra AFS sa viac menej môže v jednotlivých 
štátoch líšiť. Organizácia AFS v hostiteľských krajinách je spravidla, podobne ako 

dnes na Slovensku, rozdelená do jednotlivých miestnych či regionálnych dobro-
voľníckych skupín, ich počty a veľkosti sú však viac či menej rozdielne, podľa 

geografickej rozlohy krajiny. Štruktúra jednotlivých dobrovoľníckych skupín 
(DOS, Chapter, Komitte atd. – každá krajina má svoje vlastné názvoslovie) je 
vždy zložená z predsedu, podpredsedu a členov, ktorí majú na starosti jednotlivé 

aktivity v danej skupine. Starajú sa o sústredenia, o prílety a odlety, sú kontakt-
nými osobami študentov, usporadúvajú náborové aktivity a semináre atď. Veko-

vá štruktúra v jednotlivých skupinách je tiež veľmi rozdielna.  
Každý študent, ktorý príde do hostiteľskej krajiny, je podľa svojho umiestnenia 
zaradený pod miestnu príslušnú dobrovoľnícku skupinu. Každá dobrovoľnícka 

skupina pri zaisťovaní programu a ďalších aktivít úzko spolupracuje s kanceláriou 
AFS. Tak aj vo vašom prípade sa budú dobrovoľníci z jednotlivých regiónov po 

celú dobu programu starať o vaše dieťa. Nejedná sa samozrejme o žiadnu staros-
tlivosť formou kontroly, ide predovšetkým o kvalitnú odbornú podporu pre štu-
dentov, ako aj pre hostiteľské rodiny a školy. Dobrovoľníci v prvom rade riešia so 

študentmi všetky prípadné problémové situácie, usporadúvajú a zaisťujú pre nich 
kmeňové programové  akcie, základom sú práve sústredenia, zapájajú ich do 

života miestnej dobrovoľníckej skupiny a organizujú aj niektoré ďalšie  akcie a 
aktivity podľa záujmu, síl a možností jednotlivých regiónov. 
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Škola a školská dochádzka 
 

Ako už bolo povedané úvodom, program AFS nie je programom akademickým, 
na druhej strane však rozhodne nie je ani “dlhými prázdninami”. Pravidelná škol-

ská dochádzka na strednú školu v hostiteľskej krajine po celú dobu trvania tohto 
programu je, spolu s pobytom v hostiteľskej rodine, jednou z jeho dvoch základ-
ných charakteristík. Na obidve tieto charakterové črty je z hľadiska vzdelávacích 

cieľov programov AFS kladený úplne rovnaký dôraz a obe sú tiež rovnako dôleži-
té z hľadiska maximálneho všestranného prínosu pre účastníkov. Je zrejmé, že 

školy ako také, sú spolu s hostiteľskými rodinami, pre AFS kľúčovými partnermi 
pri uskutočňovaní všetkých programov medzikultúrnych výmen AFS. 
Bez spolupráce, ochoty a porozumenia oboch by medzikultúrne študentské vý-

meny neboli mysliteľné. Pre študentov, účastníkov programu AFS, je pravidelná 
školská dochádzka a plnenie študijných povinností v súlade s pravidlami hostiteľ-

skej školy záväzkom, ktorého plnenie je jedným z formálnych predpokladov a 
opodstatnením samotnej účasti na programe. Nejde však zďaleka len o formality. 
Majme na pamäti, že aj hostiteľská škola, podobne ako hostiteľská rodina, oča-

káva tiež zo strany “nášho študenta” aspoň malé naplnenie princípu medzikultúr-
nej výmeny. Inými slovami, predpokladá sa, že aj študent bude pre svoje hosti-

teľské prostredie v niečom prínosom, čo vedľa aktívneho prístupu ku štúdiu a 
záujmu o život školy a jej aktivity, znamená tiež schopnosť kvalifikovanej výpo-
vede o živote krajiny, z ktorej prichádza vrátane jej elementárnych historických 

aj aktuálnych reálií. A tiež ochotu ten výklad podať. 

 
 

Na čo dávať pozor 
 
 

Formality a prax 
 

Vo formálnom aj neformálnom usporiadaní vzťahov medzi AFS a účastníkmi pro-
gramov, respektíve ich rodičov, existujú tri nasledujúce okruhy  záujmov. Uve-

dieme ich v poradí podľa dôležitosti: 
• bezpečnosť, zdravie a dobro účastníka 
• naplnenie vzdelávacích cieľov účasti na programe 

• riziká a záujmy AFS ako realizátora programu 
Prvotným dokumentom, upravujúcim tieto vzťahy, je Dohoda o účasti na pro-

grame AFS (ďalej len Dohoda), ktorej podpísaním AFS na strane jednej a 
účastníkom a jeho rodičmi (respektíve právnymi zástupcami) na strane druhej, 
formálne začína účasť na programe. Dohoda vymedzuje základné podmienky 

účasti a jej znenie je identické ako pre všetkých účastníkov tohto programu, tak 
aj pre všetky organizácie AFS. V praxi to okrem iného znamená, že Dohoda musí 

byť pre obe strany použiteľná a účinná vo viacej ako 60 právnych, sociálno-
ekonomických a kultúrnych prostrediach celého sveta, veľakrát  značne odliš-
ných. 

Podmienky účasti na programe, vymedzené Dohodou, ďalej podrobnejšie upravu-
jú a špecifikujú Pravidlá AFS, ktoré sú súčasťou inštruktážnej Príručky pre štu-

dentov AFS, a s nimi je každý účastník bližšie oboznámený v priebehu sústredení 
AFS, ako pred nástupom na program, tak opätovne po príjazde do hostiteľskej 
krajiny. 
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Tu by sme vás z celého súboru pravidiel AFS radi upozornili na štyri základné, 
ktoré bez výnimky platia vo všetkých krajinách. Ich porušenie má za následok 
automatické ukončenie účasti na programe a okamžitý návrat domov: 

 
• ZÁKAZ ILEGÁLNEHO UŽÍVANIA, ČI DRŽANIA DROG 

 
• ZÁKAZ RIADENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA 

 

• ZÁKAZ AUTOSTOPU 
 

• ZÁKAZ KONZUMÁCIE ALKOHOLU 
 
Veľmi významnú oblasť, podrobnejšie riešenú v Dohode o účasti na programe 

AFS, je AFS zdravotné poistenie účastníkov programu. S uvedenými marginál-
nymi výnimkami zaisťuje finančné krytie výdajov za zdravotnú starostlivosť do 

výšky USD 500 000 až 1 500 000,- na každý jednotlivý (zdravotný) prípad.  

 
 

Individuálne cestovanie v hostiteľskej krajine 
 
Predovšetkým z bezpečnostných dôvodov je vo väčšine krajín povolené samo-

statné cestovanie až v druhej polovici programu, pričom podrobnejšie túto prob-
lematiku individuálne špecifikujú národné pravidlá AFS každej hostiteľskej orga-

nizácie s prihliadnutím k miestnej realite. Pre všetky však sú spoločné predovšet-
kým nasledujúce ustanovenia: 

• Definícia: samostatným cestovaním sa rozumie opustenie hostiteľskej 

komunity (t.j. rodiny alebo školy), keď sa nejedná  o cestu s hostiteľ-
skou rodinou alebo akciou hostiteľskej školy. 

• Je potrebné k takejto ceste zabezpečiť súhlas hostiteľskej organizácie 
AFS, o ktorý je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu. Do 
začiatku cesty je potrebné zaistiť aj písomný súhlas vlastných rodičov, 

teda vás. 
• Cesta nesmie kolidovať so školskou dochádzkou (výnimky len po do-

hode s hostiteľskou rodinou a školou) ani s povinnými aktivitami pro-
gramu AFS. 

• S ohľadom na neformálne záväzky študenta je automaticky potrebný 

súhlas hostiteľskej rodiny. Cesta nebude zasahovať do ich prípadných 
plánov (spoločné aktivity behom  AFS programu ....). 

• Cesta nebude narušovať proces adaptácie a integrácie študenta – v 
prípade aktuálnych adaptačných problémov nemôže byť daný súhlas. 

• Cestou nebudú porušené bezpečnostné postupy AFS. 

Viac informácií a inštrukcií k tejto problematike sú uvedené v príručke pre štu-
dentov AFS POZNAJ SVET – POZNAJ SÁM SEBA, ktorú dostávajú všetci účastníci 

programu, a ktorú znovu vrele odporúčame k nahliadnutiu aj vám. 
 
 

Návštevy rodičov, príbuzných a kamarátov 
 
Negatívne býva niekedy prijímané ustanovenie Dohody, v ktorej AFS formuluje 
svoje výhrady k prípadným návštevám rodinných príslušníkov či priateľov v prie-

behu programu. Dokážeme samozrejme pohľad na túto problematiku pochopiť, 
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ale výhrady AFS sú v tomto smere rovnako opodstatnené ako aj oprávnené, pre-
to k tejto téme pár slov na vysvetlenie: 

• AFS svoje stanovisko zakladá na skúsenosti dlhej 100 rokov a predsta-

vujúcej desiatky tisíc realizovaných dlhodobých výmen, ktoré jednoz-
načne preukazujú, že u účastníka tieto návštevy nutne – viac či menej 

– reaktivujú väzby a normy z domova, ktoré sú v tú dobu dočasne „v 
úzadí“, a pôsobia prinajmenšom rušivo na hladký priebeh jeho adaptá-
cie a integrácie do hostiteľského prostredia a života. V prípade, že štu-

dent má nejaké výraznejšie adaptačné problémy, ich dopad môže byť 
vyslovene deštruktívny. Pre hostiteľov, ktorí sú momentálne v úlohe 

(dočasných) rodičov, takáto návšteva zase znamená zmätenie rolí a 
vzťahov a predstavuje pre nich ďalšie zvýšenie elementárnej hostiteľ-
skej záťaže a náročnosti. 

• Ako však je toto stanovisko formulované Dohodou – AFS tieto návšte-
vy neodporúča, ani ich vzhľadom na svoje skúsenosti nepodporuje, ne-

znamená to však, že by ich akýmkoľvek spôsobom úplne eliminovalo. 
S ohľadom na zmienené riziká, musí byť AFS o plánovanej konkrétnej 
návšteve vopred informované, pričom predchádzajúci súhlas samotnej 

hostiteľskej rodiny je podmienkou. 
• Pokiaľ k takej návšteve dôjde, rozhodne by nemala byť dlhšia ako tri, 

maximálne štyri dni.  

 
 

Komunikácia s vaším dieťaťom 
 
Priebežný kontakt študenta s jeho domovom a naopak, je pre všetkých zaintere-

sovaných, vrátane hostiteľskej rodiny aj AFS, predpokladanou samozrejmosťou. 
V podstate ide o spôsob a mieru s prihliadnutím ku konkrétnej situácii vášho die-

ťaťa na programe, tiež o obsah tejto komunikácie. Je potom na vás vycítiť a po-
súdiť, čo v danom čase a za daného stavu bude pre vaše dieťa to najvhodnejšie. 
Všeobecne platí, že z vašej strany môže vhodná komunikácia niekedy veľmi po-

môcť, nevhodná naopak aj uškodiť či priťažiť.  
 

 

Bezpečnosť v hostiteľskej krajine 
 
Tak ako bežný život vášho dieťaťa doma, tak aj čas pobytu na programe v za-

hraničí má svoje riziká, ktoré nie je možné úplne vylúčiť. Niektoré z nich sú s tý-
mi domácimi zhodné, niektoré, v závislosti na umiestení, viac či menej odlišné, či 
zvýšené. Preto AFS, ako vo svojich normách (podmienkach a pravidlách účasti na 

programe), tak aj v samotnom uskutočňovaní programu, vrátane cestovania, 
venuje otázkam bezpečnosti svojich účastníkov prednostnú pozornosť. Patričná 

pozornosť je im venovaná ako v texte príručky pre študentov, tak v programe 
sústredení, ako pred odchodom z domova, tak opakovane po príchode do hosti-
teľskej krajiny. 

 
Pre vašu informáciu – rovnako ako na Slovensku, tak aj vo všetkých ostatných 

hostiteľských krajinách AFS zabezpečuje pre účastníkov, ich rodičov a hostiteľské 
rodiny NON-STOP 24 hodín telefonickú dostupnosť. Non-stop telefónne 
číslo na Slovensku je  0948 676766. 
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Kontakty na AFS v hostiteľskej krajine dostanú všetci účastníci po príchode na 
prvé sústredenie. Vy sami môžete kontaktovať nitriansku kanceláriu AFS v uve-
denej pracovnej dobe (od 8:00 – 16:00) kedykoľvek budete mať akúkoľvek otáz-

ku či oznámenie.  

 
 

Návrat domov 
 
Rovnako ako predodchodové je aj ponávratové obdobie plné náročných, drama-
tických a emočne napätých okamihov. Iný, bezpochyby “kvalitnejší” je ten člo-

vek, ktorý sa vám bude vracať, iné sú emócie, sprevádzajúce jeho návrat a iné 
budú nároky, ak chcete, výzvy, ktoré na neho čakajú.  

Tu je na mieste, keď nie varovanie, tak upozornenie pre účastníkov programu 
AFS ako aj pre ich rodiny: Návrat domov je prinajmenšom rovnako ťažký, ako 
samotný odchod. Prečo? Pretože vlastne málokto očakáva, že niektoré ponávra-

tové špecifiká sprevádzajú aj spätnú adaptáciu na domáce prostredie, označova-
né ako ponávratový šok. Kto by to čakal, že vrátiť sa DOMOV, hoci bezmála po 

roku, môže byť pre niekoho kultúrny šok. Ale je to tak: vkĺznuť naspäť na svoje 
“staré” pôvodné miesto doma, v rodine, ale aj v škole a medzi kamarátov, nie je 
pre celý rad dôvodov zďaleka tak jednoduché, ako by sa mohlo zdať.  Pre niekto-

rých študentov táto spätná asimilácia predstavuje ťažkú, niekedy až stresujúcu 
skúsenosť. Preto AFS považuje aj toto obdobie za neoddeliteľnú súčasť celého 

programu, a až jeho úspešné zvládnutie za definitívne naplnenie tej hlbokej me-
dzikultúrnej skúsenosti, o ktorú tu od samého začiatku šlo. A preto tiež ako regu-
lárnu súčasť programu AFS organizuje tzv. ponávratové sústredenie, ktorého cie-

ľom je pomôcť účastníkom spoločne sa v tomto náročnom procese orientovať a 
poskytnúť im potrebnú a kvalifikovanú podporu. 

Akokoľvek sa vám teraz ten budúci čas môže zdať veľmi vzdialený a veľa iných 
vecí ďaleko aktuálnejších a dôležitejších. Utečie to ako voda a potom bude vaša 
chápavá a citlivá podpora vášho, po všetkých stránkach vyrasteného, dieťaťa 

prinajmenšom rovnako zásadná, ako po celý čas jeho pobytu tam, kam sa one-
dlho vydá. 

 
Pre lepšie porozmenie, čo vlastne ponávratový šok znamená, pre vás prikladáme 

vyjadrenie psychologičky k tejto problematike.  
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Ako lepšie pochopiť ponávratový šok  
AFS Skúsenosť – zhrnutie 

 
Účasť na medzikultúrnom výmennom programe ako ponúka AFS je jednou 

z najviac obohacujúcich skúseností v živote študenta. Mladí ľudia trávia denný 
život s rodinou a komunitou, pre ktorých sú zo začiatku programu úplne cudzí, 
prežívajú niekoľko veľmi intenzívnych momentov, objavujú mnoho rôznych no-

vých vecí a taktiež sú nútení sa vyrovnávať s niektorými veľkými problémami. Je 
to jedno z hlavných období ich vývoja, ktoré prežívajú naplno.  

 
Je dôležité pamätať na to, že myšlienka AFS skúsenosti, nie je obmedzená len na 
samotný pobyt v cudzej krajine. Návrat domov je fázou, ktorá je v rámci skúse-

nosti rovnako tak podstatná, ak nie ešte dôležitejšia. Od toho momentu totiž 
mladí ľudia začínajú zisťovať čo sa naučili, a začínajú pracovať na tom, aby sa čo 

najlepšie stotožnili so svojou novou identitou. 
 
Všeobecne povedané, mladí ľudia a ich priatelia veria, že návrat domov bude 

jednoduchý a bez akýkoľvek zvratov. Koniec koncov prichádzajú domov – späť 
do kultúry, ktorú perfektne poznajú. Bohužiaľ  u väčšiny navrátilcov to tak nie je. 

Skutočnosť je taká, že proces návratu predstavuje najťažšiu časť AFS skú-
senosti a je ešte ťažšia ako počiatočné obdobie adaptácie v hostiteľskej krajine. 
Máme určite dôvod k tomu, aby sme požili termín „ponávratový šok“.  

 
Pred návratom domov 

Proces návratu začína ešte v hostiteľskej krajine. Ako sa blíži koniec AFS pobytu, 
študenti premýšľajú o svojich skúsenostiach a stále viac o tom, čo bude nasledo-

vať. Je to obdobie rozpoltenia, behom ktorého sa študenti už tešia domov, ale 
musia sa súčasne vyrovnávať so smútkom, ktorému predchádza lúčenie a odjazd 
z cudzej krajiny, ktorá sa v priebehu pobytu stala ich druhým domovom.  

 
Uvítanie 

Keď sa študenti vrátia domov, prežívajú fázu vítania, ktorá u každého môže trvať 
rôzne dlhú dobu. Všetko sa im zdá perfektné – presne také, ako si pamätajú. Pri 
stretávaní s ostatnými zavládne obojstranná radosť a tak sa stávajú stredobo-

dom pozornosti.  Ostatných zaujímajú ich historky a chcú vidieť ich fotky. Nikto si 
nevšíma (alebo ignoruje) zmeny, ktoré nastali v životoch oboch strán, vrátane 

navrátilca. Navrátilci ťažia z tejto fázy najviac, pretože všetko prebieha tak, ako 
si to predstavovali ešte pred príchodom domov. 
 

Ponávratový šok 
Prázdninové nadšenie postupne ustupuje rôznym ďalším pocitom a vnútorným 

bojom, ktoré tvoria podstatnú časť ponávratového šoku. Šok prichádza 
v podstate vtedy, keď už u študenta začne proces znovu začleňovania. Vytráca 
sa novota jeho obnovenej prítomnosti a všetci si už zvykli na to, že je študent 

späť doma (okrem študenta samotného). Rodina a priatelia si môžu myslieť, že 
je všetko v poriadku, pretože od návratu neuplynula nijaká dlhá doba 

a navrátilec je celkom v pohode. Bohužiaľ, len veľmi málo ľudí z okolia študenta 
je schopných si uvedomiť, že práve teraz študent potrebuje najviac  podpory. 
 

Tu sú niektoré príklady toho, čím navrátilci prechádzajú, keď bojujú 
s ponávratovým šokom: fyzická a psychická únava, tendencia zrovnávať obe kul-
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túry a kritizovať kultúru tunajšiu, silná potreba hovoriť o svojej skúsenosti až do 
bodu, keď ovláda konverzáciu sám, pocit dezorientácie, keď študent už nie je 
tam, ale ešte nie je úplne tu, pocity, že im chýba hostiteľská krajina, pocit skla-

mania z neschopnosti ostatných porozumieť ich skúsenostiam a pocitom, vnútor-
ný zmätok, keď sa nadobudnuté hodnoty stretávajú so starými, ťažkosti 

s readaptáciou do terajšej kultúry, opätovné uváženie určitých priateľských zväz-
kov, mnoho otázok týkajúcich sa budúcnosti, rozpoloženosť v oblasti obliekania 
a ďalších kultúrnych atribútov, ktoré si prisvojili v priebehu pobytu v zahraničí 

a mnoho ďalších problémov, ktoré hlboko pôsobia na vedomie identity mladého 
človeka.  

 
Šok pre rodinu a priateľov 
Aj keď si to človek najprv nevšimne, ponávratový šok sa nenápadne rozmáha 

a pôsobí na všetkých, ktorí sú v blízkosti navrátilca. Rodina a priatelia môžu mať 
pocit, že sa o nich študent nezaujíma, pretože hovorí len o sebe. Taktiež sa mož-

no cítia byť zranení  kritikou a zrovnávaním a urazení novými návykmi 
a spôsobom života študenta. Priatelia môžu mať pocit hodenia cez palubu, súro-
denci si opäť musia zvykať žiť spoločne a deliť sa o bežné veci.  

 
Sila ponávratového šoku môže postupne klesať. Navrátilci si zvyknú, že sú späť 

a prijímajú fakt, že pomaly budú musieť uzavrieť svoju zahraničnú skúsenosť – 
ale nie odmietnuť. S postupom času sa cítia byť opäť začlenení a svoj život do-

stávajú opäť pod kontrolu. Začínajú si spomínať, že behom programu nebolo 
všetko vždy úplne perfektné a vidia, že tunajší život nie je vôbec taký zlý, ako sa 
im zdal. Objavujú, že je možné udržať alebo adaptovať určité hodnoty získané 

kontaktom s inou kultúrou bez toho, aby nejakým spôsobom napadali ostatných 
ľudí. Ich pohľad na rôzne veci vyrovnanejším a ich kritika menej krátkozrakou. 

Už sa necítia byť zaviazaný vybrať si medzi tu a tam. A tu konečne rodina 
aj priatelia prijímajú nové aspekty študentovej osobnosti a vytvárajú pre ne 
miesto. Avšak u každého je to inak! 

 
Charakteristika, intenzita a dĺžka ponávratového šoku sa u každého študenta líši. 

Tu sú niektoré príčiny: osobnosť navrátilca (citová vyspelosť, schopnosť adaptá-
cie, osobné možnosti...), stupeň, keď sa adaptoval v hostiteľskej krajine, kvalita 
jeho AFS skúsenosti; úroveň kultúrneho rozdielu medzi oboma krajinami, intenzi-

ta a ostatné okolnosti súvisiace s odchodom z hostiteľskej krajiny, úroveň podpo-
ry zo strany rodiny a priateľov po jeho návrate. Všeobecne povedané, trvá to 

najmenej rok, než sa študent cíti byť zase doma v jeho vlastnej kultúre. To je 
jasný jav toho, ako silný dopad môže mať taká skúsenosť na vývoj identity mla-
dého človeka. 

 
Niektoré stratégie pre ľahší návrat 

Nemôžeme vynechať fakt, že existuje niekoľko vecí, ktoré môžu znížiť vplyv po-
návratového šoku. Študenti by mali v prvom rade o svojom syndróme vedieť. 
Mali by byť schopní ho poznať a nie odmietať. Budú si tak omnoho istejší, pretože 

budú vedieť čo môžu čakať. Mali by prijať fakt, že budú musieť čeliť akémusi vnú-
tornému boju a tak by si mali dať dostatočné množstvo času k tomu, aby sa zno-

vu prispôsobili a asimilovali svoju skúsenosť. Musia sa rozhodovať, do čoho vložia 
svoju energiu, musia sami seba pozorne načúvať a skúšať porozumieť svojim po-
trebám. Môžu sa kľudne aj trošku rozmaznávať a dopriať si čas k tomu, aby robili 

sami čo chcú. Je pre nich zdravé pre niektoré veci smútiť, zbaviť sa frustrácií 
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spojených s ich skúsenosťou. Nič by im nemalo brániť pred znovu začlenení do 
ich prostredia  a miesto toho je treba im dovoliť žiť spôsobom, ktorý im vyhovuje 
najlepšie, aby sa cítili dobre a opäť mali možnosť objaviť tie prvky, ktoré im skôr 

boli vlastné. Aby prekonali to, že im chýba hostiteľská krajina, môžu vyhľadať 
ľudí, pochádzajúcich z tejto krajiny, alebo o nej robiť prezentácie v rôznych sku-

pinkách (v školách, v rôznych iných organizáciách). Kontakt s ľuďmi, ktorý prešli 
podobnou skúsenosťou môže taktiež veľmi prospieť, obzvlášť v priebehu najťaž-
šieho obdobia. 

 
Niektoré stratégie pre rodinu a priateľov 

Rodina a priatelia môžu taktiež veľmi uľahčiť študentov návrat. Po prvé: čím viac 
vedia o ponávratovom šoku, tým lepšie budú schopní porozumieť, čo študent 
prežíva a tak mu pomôžu prekonať túto fázu. Je dobré o študentovu skúsenosť 

prejavovať záujem, aj keď môžu mať pocit, že študent neprimerane veľa hovorí 
a sebe, ostatných skoro vôbec nepočúva, je plný svojich dobrodružstiev, čím sa 

však iba snaží vyjadriť svoje nadšenie. Okolie by nemalo na sebe vzťahovať kriti-
ku – je to znamenie toho, že študent potrebuje čas k začleneniu všetkých vecí, 
ktoré sa naučil. Je najlepšie zostať trpezlivým a chápavým, aby ste sa vyhli štu-

dentovej obrane. Pochopiť, že študent sa cíti stratený a potrebuje pre seba viac 
času. Navrátilec ocení, ak sa k nemu okolie chová ako k vyspelejšiemu jedincovi 

(ktorým sa ale skutočne stal) a tak je dobré ak rodičia upustia od rodičovskej 
autority. Isteže pomôže nechať ho aby zavolal svojim priateľom alebo rodine 

v hostiteľskej krajine – je to jeden zo zdrojov útechy. Najdôležitejšie zo všetkého 
je byť nablízku a pravidelne sa pýtať na pocity študenta. Starosť okolia je pre 
študenta veľkou momentálnou potrebou. 

  
Aby sme to zhrnuli: zdá sa, že ponávratový šok je nutné zlo. Je to však hlavne 

istý prechod a študent sa v jeho priebehu bude musieť vyrovnávať s mnohými 
zmenami. Je normálne cítiť sa nestabilne. Študent prežíva zosilnenú skúsenosť 
osobného rastu. Našťastie ponávratový šok časom vyprchá a študent opäť nájde 

stratenú rovnováhu, ťažiacu z novej osobnosti, ktorú teraz tvorí komplex aspek-
tov oboch kultúr. A to mu pomáha stať sa človekom s otvorenou dušou – člove-

kom s medzikultúrnym porozumením, tolerantným a vybaveným silou schopností 
adaptovať sa a čeliť rozmanitým životným nástrahám. 
 

Caroline Bornais, 
  psychologička 

 
 
AFS vám počas celej doby trvania programu, pred odchodom aj po návrate vášho 

dieťaťa bude držať palce a bude naďalej pripravená vám pomôcť podľa potreby. 
 

 
 

 

 

 
     


